
TEKST PIOSENKI „LOT W NIEZNANE”   

 

Dookoła cisza, 

niebo pachnie snem. 

Unosi mnie wiatru 

i obłoków śpiew. 

Świat oderwał się od ziemi  

jakby nagle dostał skrzydeł, 

A ja lecę, dokąd – nie wiem. 

I nic nie zatrzyma mnie. 

 

Ref.  

Lot w nieznane – ku przygodzie. 

Ku przygodzie lecieć chcę. 

Za siedem mórz i siedem gór, 

Tam, gdzie szczęście chowa się.  

  

Na niebieskiej łódce 

miękko płynę w dal. 

Nie woła mnie nikt, 

Radość w duszy gra. 

Głowę w chmurach zanurzam, 

I w obłokach miękko bujam,  

Tęcza wspina się po niebie, 

A ja – ja zachwycam się!  

 

 

TEKST DIALOGU 

 

Błękitolandia. Polana pełna kolorowych kwiatów i roślin. Na niebie olbrzymia tęcza. 

Pojawiają się mieszkańcy krainy. Szepczą między sobą, pokazując na tęczę. Po chwili zjawia 

się Niebieska Czarownica.  

 

NIEBIESKA CZAROWNICA: Niebywałe, po prostu niebywałe… Po stu latach 

zachmurzenia i deszczu – znowu prawdziwa tęcza.  

 

Wchodzą Dorotka i Toto. Mieszkańcy podbiegają do Czarownicy, szepczą jej coś do ucha. 

Pokazują na Dorotkę i Toto oraz na srebrne trzewiki, które leżą nieopodal. Dorotka widzi, że 

wśród mieszkańców krainy zapanowało poruszenie.   

 

DOROTKA (niepewnie): Przepraszam, jeśli przybyłam nie w porę… 

 

N. CZAROWNICA: Co za pomysł! Jesteś, moja kochaneczko, w najlepszą porę. Nie dość, że 

odczarowałaś tęczę, to jeszcze załatwiłaś tę srebrną paskudę! To znaczy…Czarownicę… 

 

DOROTKA: Czarownicę?? Ciocia mówi, że czarownice nie istnieją. 

 

CHÓR – MIESZKAŃCY: [głośny śmiech] 

 



DOROTKA: A poza tym zapewniam, że nic nie odczarowałam, a tym bardziej nikogo 

nie załatwiłam! 

 

Czarownica daje znak, by przynieść jej srebrne trzewiki.  

 

N. CZAROWNICA: A co powiesz na to, kochaneczko? 

 

Pokazuje Dorotce srebrne trzewiki. 

 

DOROTKA: Bardzo ładne pantofelki. 

 

N. CZAROWNICA: A do tego całkiem wyjątkowe. Jedyna dobra rzecz, jaka została po tej 

srebrnej paskudzie… to znaczy Czarownicy. Nie zniosła biedaczka widoku tęczy i pufff! – 

pękła ze złości. Na niektórych tęcza działa wyjątkowo źle… 

 

Od tej chwili pantofelki należą do ciebie.  

 

Dorotka zakłada pantofelki 

 

DOROTKA: Dziękuję. To bardzo miłe.  

 

N. CZAROWNICA: Witaj w krainie Oz, kochaneczko… 

 

DOROTKA: Kraina Oz… Kraina Oz… 

 

Dorotka szuka w atlasie / na globusie 

 

Nie ma jej na żadnej mapie… 

 

CHÓR [zdziwienie] 

 

NIEBIESKA CZAROWNICA: I całe szczęście! 

 

CHÓR [ulga] 
 


